
 

 

LAGRÅDET             

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-09-19 

Närvarande: Justitierådet Mahmut Baran, f.d. justitierådet            

Mari Andersson och justitierådet Stefan Reimer 

Förbättrade möjligheter att ändra kön 

Enligt en lagrådsremiss den 28 juli 2022 har regeringen 

(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande          

över förslag till  

 

1. lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen,  

2. lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen,  

3. lag om upphävande av lagen (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall,  

4. lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580),  

5. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),  
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6. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),  

7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

8. lag om ändring i fängelselagen (2010:610),  

9. lag om ändring i häkteslagen (2010:611).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga   

Karolina Mellstrand, biträdd av ämnesrådet Erika Borgny.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Förslaget till lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 

1 § 

Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde. I första stycket 

anges att lagen gäller sådana kirurgiska ingrepp i en persons 

könsorgan som utförs inom hälso- och sjukvården och som syftar till 

att kroppen ska stämma överens med könsidentiteten. 

Enligt Lagrådets mening blir lagtexten enklare om paragrafens första 

stycke ges följande lydelse. 

Denna lag gäller sådana kirurgiska ingrepp i en persons könsorgan 
som utförs inom hälso- och sjukvården för att kroppen ska stämma 
överens med könsidentiteten. 

2 § 

I paragrafen finns förutsättningarna för att få genomföra kirurgiska 

ingrepp som omfattas av lagen. Enligt punkten 3 krävs att personen 

måste antas komma att leva i den könsidentitet som ingreppet syftar 

till att kroppen ska stämma överens med ”under överskådlig tid”. I 

motsvarande bestämmelse i den nuvarande lagen om fastställande 
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av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen) anges som 

tidshorisont ”framtiden”. I författningskommentaren anges att denna 

ändring endast är språklig och att någon ändring i sak inte är avsedd. 

Rent språkligt finns det en viss skillnad mellan ”framtiden” och 

”överskådlig tid”. En framåtsyftande sannolikhetsbedömning som är i 

fråga här torde emellertid inte kunna göras för en längre period än för 

”överskådlig tid”. En ändring av formuleringen torde därför vara 

motiverad i sak. Lagrådet föreslår att författningskommentaren 

justeras i enlighet med det sagda.    

Förslaget till lag om ändring av det kön som framgår av 

folkbokföringen 

2 § 

Enligt paragrafen ska en person som har fyllt 16 år efter ansökan få 

det kön som framgår av folkbokföringen ändrat, om det kön som 

framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med personens 

upplevda könsidentitet och det kan antas att personen kommer att 

leva i denna könsidentitet under överskådlig tid. Ansökan ska ges in 

till Socialstyrelsen som ska vara den beslutande myndigheten enligt 

lagen (5 och 8 §§). Bestämmelsen innebär att en ändring av det kön 

som framgår av folkbokföringen ska föregås av en förenklad prövning 

av könsidentiteten och vara mindre omfattande än vad som görs i 

dag.  

I förarbetena till den nuvarande könstillhörighetslagen uttalas att ett 

beslut om ändrad könstillhörighet bör leda till att den beslutet rör i 

alla avseenden där könet har rättslig betydelse ska anses tillhöra det 

nya könet. Detta utgjorde ett stöd för att kraven för en ändring måste 

sättas relativt högt (se prop. 1972:6 s. 47). Vidare uttalas i 

förarbetena att den officiella könsregistreringen i folkbokföringen 
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endast är en presumtion för att en person har det kön som 

registreringen visar. En domstol eller annan myndighet som har att 

pröva någons könstillhörighet ska alltså, om det visar sig att 

registreringen är felaktig, kunna grunda sitt avgörande på det 

verkliga könet (se prop. 1972:6 s. 53). Ett fastställelsebeslut om 

ändrad könstillhörighet blir däremot bindande för domstolar och 

myndigheter som har att pröva frågor där någons kön har rättslig 

betydelse (se prop. 1972:6 s. 58). 

I det remitterade lagförslagets allmänmotivering förs ett liknande 

resonemang. Där anges bl.a. att de krav som nu föreslås gälla är 

lägre ställda än de förutsättningar som gäller enligt den nuvarande 

könstillhörighetslagen. I och med att en prövning av könsidentiteten 

görs anser regeringen dock att ändringen av kön i folkbokföringen 

ska vara den som styr den enskildes rättigheter och skyldigheter i   

de fall där könet har rättslig betydelse. Vidare sägs att det i den 

nuvarande lagen inte uttryckligen anges vilken rättsverkan en 

ändring av kön i folkbokföringen får utan att detta i stället framgår av 

förarbetena och att på samma sätt som enligt nuvarande ordning bör 

frågan om rättsverkan även framöver hanteras i förarbetena. 

Lagrådet noterar att den i remissen föreslagna paragrafens ingress 

skiljer sig från motsvarande paragraf i könstillhörighetslagen. I den 

nuvarande lagen klargörs att en person efter ansökan ska ”få 

fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som 

framgår av folkbokföringen”. Enligt motsvarande bestämmelse i 

remissen ska en person efter ansökan ”få det kön som framgår av 

folkbokföringen ändrat”.   

Bestämmelsen i den nuvarande lagen innebär att ett beslut om bifall 

till en ansökan utgör ett fastställelsebeslut om könstillhörighet. Det 

handlar alltså inte bara om en ändring av en uppgift i folkbokföringen. 

Det kan vidare noteras att förarbetena till den nuvarande lagen, som 
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framgått, ger uttryck för uppfattningen att det kön som framgår av 

folkbokföringen i normalfallen endast har presumtionsverkan. Ett 

fastställelsebeslut om ändrad könstillhörighet som följer av den 

nuvarande lagen skulle däremot anses vara bindande för framtiden 

och den som beslutet rör ska anses tillhöra det nya könet i alla 

avseenden där könet har rättslig betydelse. Det kan alltså av 

förarbetena utläsas att det inte är uppgiften i folkbokföringen eller 

ändringen av den i sig utan det är fastställelsebeslutet som utlöser 

rättsverkan. Uttalandena i förarbetena till den nu gällande lagen får 

därför anses ha täckning i lagtexten.   

Ordalydelsen av den föreslagna bestämmelsen ger däremot intryck 

av att ett beslut om bifall till en ansökan kommer att vara begränsat 

till att endast ligga till grund för en ändring av uppgiften om kön i 

folkbokföringen. Det kan därför ifrågasättas om de uttalanden som 

görs i remissens allmänmotivering är tillräckliga för att ge ett sådant 

beslut karaktären av ett fastställelsebeslut.  

Mot bakgrund av det sagda anser Lagrådet att det är osäkert om det 

resonemang som förs i remissens allmänmotivering får genomslag i 

rättstillämpningen. Lagrådet förordar i stället att den föreslagna 

paragrafens ingress utformas i linje med dagens reglering och ges 

exempelvis följande lydelse. 

En person som har fyllt 16 år ska efter ansökan få fastställt att 
personen har ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen om 

Lagrådet vill dock vidareutveckla frågan vilken rättsverkan ett 

fastställelsebeslut får. Frågan behandlas i avsnitt 8.13 i lagråds-

remissen. Regeringens bedömning är där att en ändring av det kön 

som framgår av folkbokföringen bör styra den enskildes rättigheter 

och skyldigheter i de fall där könet har rättslig betydelse (se ovan). 

Det föreslås ändring av bestämmelserna om placering av intagna i 

fängelselagen och i häkteslagen, men regeringen bedömer att några 
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andra ändringar inte behövs. I lagrådsremissen uttalas att i och med 

att det sker en prövning av könsidentiteten anser regeringen att 

ändringen av kön i folkbokföringen ska vara den som styr den 

enskildes rättigheter och skyldigheter i de fall där könet har en rättslig 

betydelse. Som exempel på det nämns att en person som ändrar kön 

från kvinna till man inte blir berättigad till änkepension (se vidare 

nedan). I lagrådsremissen konstateras att detta problem har 

uppkommit redan tidigare i och med att kravet på sterilisering för 

könsbyte togs bort (se prop. 2012/13:107). I den propositionen 

gjordes uttalanden om bestämmelser som ger upphov till olika 

rättigheter och skyldigheter beroende på om en förälder är mor eller 

far. Nu uttalas att i den propositionen förutsätts att sådana 

författningar kommer att kunna tillämpas analogt på det sättet att den 

som ändrat könstillhörighet också omfattas av bl.a. de rättigheter, 

förmåner och skyldigheter som följer med att vara mor, far eller 

förälder till ett barn, eller med att vara gravid eller att ha fött ett barn 

(se a. prop. s. 20). Regeringen förklarar att den inte gör någon annan 

bedömning nu.  

Som Lagrådet ser det är dessa uttalanden motstridiga. Ändringen av 

kön i folkbokföringen ska ha rättsverkan, men bestämmelser ska 

även kunna tillämpas analogt.  

Lagrådet påpekade i ett yttrande 2018 över lagrådsremissen Vissa 

kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som 

framgår av folkbokföringen att grundläggande frågor om rättsverkan 

av ett beslut om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen 

inte var behandlade i remissen. Lagrådet konstaterade att remissen 

inte gav besked om hur vissa förslag förhöll sig till rättsordningen i 

övrigt och att konsekvenserna för andra delar av rättsordningen var 

otillräckligt behandlade. Det förslaget ledde inte till lagstiftning utan 

frågorna återkommer nu i denna lagrådsremiss. Lagrådet instämmer 

i synpunkterna i Lagrådets tidigare yttrande och anser att det i en 
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kommande proposition bör utvecklas när en ändring av könet får 

rättsverkan och när olika bestämmelser i stället ska tillämpas analogt 

efter en ändring. 

Lagrådet vill slutligen angående frågan om vilken rättsverkan en 

ändring kan få påpeka att i allmänmotiveringen anges bl.a. att en 

person som ändrar sitt kön från kvinna till man efter ändringen inte 

kan bli berättigad till änkepension enligt bestämmelserna i lagen om 

införande av socialförsäkringsbalken.  

Av 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken framgår under vilka 

förutsättningar ett beslut som har fattats av Pensionsmyndigheten 

ska ändras. Bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut 

som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part finns även i 

37 § förvaltningslagen (2017:900). Ett beslut av nu aktuellt slag torde 

inte kunna ändras till den enskildes nackdel med stöd av de nu 

nämnda bestämmelserna på den grunden att den enskilde har 

ändrat kön från kvinna till man. 

Lagrådet noterar vidare att varken socialförsäkringsbalken eller lagen 

om införande av balken innehåller några särskilda bestämmelser 

som innebär att en person som ändrar sitt kön från kvinna till man 

efter ändringen förlorar rätten till redan beslutad änkepension. 

Lagrådet förordar att frågan om huruvida en ändring av kön kan 

medföra att redan beslutade förmåner, t.ex. änkepension, kan falla 

bort övervägs ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

Lagrådets förslag beträffande omformuleringen av paragrafens 

ingress föranleder, om det följs, ändringar av lagens rubrik, 1 §, 

rubriken närmast före 2 § och 4 §. 

Lagrådet föreslår att lagens rubrik ändras till Lag om fastställande av 

kön i vissa fall och att rubriken före 2 § ändras till Förutsättningar för  
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ändring av kön. Vidare föreslår Lagrådet att 1 § ges följande lydelse. 

Denna lag innehåller bestämmelser om att en person efter ansökan 
ska få fastställt att personen har ett annat kön än det som framgår av 
folkbokföringen. 

3 § 

De överväganden som redovisats ovan beträffande frågan om 

huruvida ett beslut med stöd av 2 § kan komma att ha karaktär av 

fastställelsebeslut gör sig gällande även beträffande beslut som 

fattas med stöd av denna paragraf. 

4 § 

Om Lagrådets förslag avseende 2 § följs bör första stycket ges 

följande lydelse. 

Om ansökan avser ett barn, ska barnet få information och ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. 

6 § 

I paragrafen finns – vid sidan av kraven i 2 och 3 §§ – ytterligare 

förutsättningar för en ändring av könet. Av första stycket följer att  

den som har fyllt 16 år och ansöker om en ändring av det kön som 

framgår av folkbokföringen måste vara eller har varit folkbokförd i 

Sverige eller svensk medborgare och har ett samordningsnummer 

för att en ansökan ska kunna göras. Vidare får enligt första stycket 

en sökande inte vara en registrerad partner enligt den upphävda 

lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. I andra stycket finns 

ett krav på att en sökande enligt 3 § ska vara folkbokförd i Sverige. 

De i paragrafen angivna förutsättningarna har utformats som formella 

krav för att en ansökan över huvud taget ska kunna lämnas till eller 

tas emot av myndigheten. Paragrafen ger intryck av att en ansökan 
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som har lämnats in av en person utan att de där angivna kraven är 

uppfyllda ska avvisas.  

Tanken synes dock vara att de i paragrafen angivna kraven ska ingå 

i den materiella prövningen. Vid bristande uppfyllelse ska alltså 

prövningen utmynna i ett avslagsbeslut och inte en avvisning. 

Det kan även noteras att användningen av uttrycket ”sökanden” i 

denna paragraf läst tillsammans med bestämmelserna i 7 § ger 

intryck av att kraven, såvitt gäller barn, ska vara uppfyllda av 

vårdnadshavaren.   

Enligt Lagrådets mening lämpar det sig bättre om de förutsättningar 

som finns i denna paragraf formuleras om och flyttas till 2 § 

respektive 3 §, se Lagrådets förslag nedan. 

I första stycket anges vidare att en ansökan enligt 2 § får göras 

endast om sökanden är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är 

svensk medborgare och har ett samordningsnummer. Att de som är 

folkbokförda i Sverige liksom att svenska medborgare ska få ansöka 

om ändring av kön är naturligt. Att den som tidigare har varit 

folkbokförd här och inte är svensk medborgare, ska få ansöka om 

ändring av kön här i Sverige är inte lika självklart. Detta bör 

motiveras i den kommande propositionen eller om avsikten är att 

sådana personer inte ska omfattas bör lagtexten ges en ny lydelse 

så att tillämpningsområdet, såvitt gäller personer som har varit 

folkbokförda, begränsas till svenska medborgare, se förslaget nedan.  

Lagrådet föreslår således att 6 § utgår och de berörda paragraferna 

2 och 3 – om Lagrådets ovan redovisade förslag avseende de 

sistnämnda paragraferna följs – får följande lydelse.  

2 §    En person som har fyllt 16 år ska efter ansökan få fastställt att 
personen har ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen om 
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1. personen är folkbokförd i Sverige eller är svensk medborgare som 
har varit folkbokförd eller har ett samordningsnummer,   

2. personen inte är registrerad partner, 

3. det kön som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med 
personens upplevda könsidentitet, och 

4. det kan antas att personen kommer att leva i denna könsidentitet 
under överskådlig tid. 

3 §    Ett barn som är under 16 år och som har en medfödd avvikelse i 
könsutvecklingen ska efter ansökan få fastställt att barnet har ett annat 
kön än det som framgår av folkbokföringen om 

1. barnet är folkbokfört i Sverige, 

2. en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets könsidentitet, 
och 

3. det krävs med hänsyn till barnets bästa. 

Lagrådets förslag föranleder en omnumrering av efterföljande 

paragrafer. 

8 § 

I allmänmotiveringen tar regeringen upp frågan om att den nya lagen 

inte får leda till missbruk i brottsliga syften. Några remissinstanser 

påpekar att möjligheten att byta personnummer flera gånger kan bli 

ett verktyg för den organiserade brottsligheten att undkomma 

kontroller. Risken för detta har minskat genom att det är 

Socialstyrelsen som enligt denna paragraf ska besluta i ärenden 

enligt lagen.  

Lagrådet saknar dock ett resonemang om Socialstyrelsen vid 

misstankar om användning av ett nytt personnummer för brottsligt 

agerande ska kunna hämta in yttranden från andra myndigheter, 

t.ex. Polisen eller Bolagsverket. För att så ska kunna ske bör det 

övervägas om det finns behov av sekretessbrytande regler.  
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10 § 

Paragrafen som reglerar erkännande av domar och beslut från 

utländska domstolar och myndigheter motsvarar 3 a § nuvarande 

könstillhörighetslagen.  

Lagrådet förordar att uttrycket ”könstillhörighet” som inte används i 

övrigt i den föreslagna lagen ersätts med ”kön”.  

Sammanfattning 

Den föreslagna lagen får, om de ovan redovisade förslagen och 

synpunkterna från Lagrådet följs, följande lydelse. 

Förslag till Lag om fastställande av kön i vissa fall 

Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens innehåll 

1 §    Denna lag innehåller bestämmelser om att en person efter ansökan ska få 
fastställt att personen har ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen.  

Förutsättningar för ändring av kön  

2 §    En person som har fyllt 16 år ska efter ansökan få fastställt att personen har 

ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen om 

1. personen är folkbokförd i Sverige eller är svensk medborgare som har varit 

folkbokförd eller har ett samordningsnummer,   

2. personen inte är registrerad partner, 

3. det kön som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med personens 

upplevda könsidentitet, och 

4. det kan antas att personen kommer att leva i denna könsidentitet under 

överskådlig tid. 

 

3 §    Ett barn som är under 16 år och som har en medfödd avvikelse i 
könsutvecklingen ska efter ansökan få fastställt att barnet har ett annat kön än det som 
framgår av folkbokföringen om 

1. barnet är folkbokfört i Sverige, 

2. en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets könsidentitet, och 

3. det krävs med hänsyn till barnets bästa. 
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Barns delaktighet 

4 §    Om ansökan avser ett barn, ska barnet få information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Ansökan  

5 §    En ansökan ska vara skriftlig och ges in till Socialstyrelsen. 

6 §    En ansökan för ett barn görs av barnets vårdnadshavare.  

En ansökan för ett barn som har fyllt 12 år får inte göras utan barnets skriftliga 
samtycke.  

Beslutande myndighet 

7 §    Socialstyrelsen beslutar i ärenden enligt denna lag.  

Överklagande  

8 §    Socialstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Erkännande av utländska domar och beslut  

9 §    En dom eller ett beslut om att en person har ändrat kön, som har meddelats av 
en utländsk domstol eller myndighet och som har fått laga kraft, gäller i Sverige, om 
personen var medborgare i det andra landet eller bosatt där när domen eller beslutet 
meddelades. 

Bemyndigande 

10 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om vad en ansökan ska innehålla och om ansökningsförfarandet i övrigt.  

Förslaget till lagen om ändring i steriliseringslagen 

8 § 

Paragrafen som reglerar straffansvar för sterilisering som utförs i 

strid med lagen ändras så att straffansvar inte ska gälla sterilisering 

enligt den nya bestämmelsen i 2 a § som avser sterilisering som 

utförs på egen begäran, om förutsättningar föreligger för ett kirurgiskt 

ingrepp enligt lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. 

Enligt 5 § får sterilisering inte ske utan att den som begär åtgärden 

noggrant har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i 

förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga graviditet. 
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Informationsskyldigheten enligt 5 § omfattar även sterilisering enligt 

den nya 2 a §. Det innebär att straffansvar enligt 8 § även kan 

komma att omfatta bristande informationsskyldighet i samband med 

sterilisering enligt 2 a §. Straffansvaret kommer då i viss utsträckning 

att omfatta sterilisering som utförs i strid med 2 a § (via 5 §). Det är 

lämpligt att denna konsekvens framgår av författningskommentaren. 

Förslaget till lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Lagrådet anser att bestämmelsen i punkt 2 blir tydligare om den ges 

följande lydelse. 

Bestämmelsen i 25 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för 
sådan medicinsk verksamhet som avser fastställande av 
könstillhörighet enligt den upphävda lagen (1972:119) om fastställande 
av könstillhörighet i vissa fall. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


